Vetraríþróttamiðstöð Íslands (VMÍ)
Kassanr.

A -128

Tímabil

Efni

Athugasemdir

/1

1995 - 1995

Fundargerð stjórnarfundar (einn fundur).

25 x 19,5 cm ib.

A -128 / 2

1995 - 1997

Fundargerð stjórnar (vélrituð - sama og í A-128/1); undirskrift á
samkomulagi milli menntamálaráðuneytisins og Akureyrarbæjar
um rekstur og uppbyggingu VMÍ 23. febrúar 1997 - dagskrá;
fréttatilkynning ? vegna samkomulags menntamálaráðuneytisins og
Akureyrarbæjar um rektur og uppbyggingu VMÍ.

Gögn sem voru inn í A
-128/1.
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1985 - 1996

Ýmis gögn varðandi VMÍ 1985 -1996 , m.a.:
Gögn v. skíðasvæðið í Hlíðarfjalli 1985 1989, m.a. verksamningur
við Skíðaráð Akureyrar v/skíðalyftu 10.10.1989
Gögn v. byggingu Skautahallarinnar, teikningar og greinargerðir
1991
Gögn frá fundi Vetraríþróttamiðstöðvarnefnd 09.02.1996
Greinargerðir um VMÍ 10.09.1992 og 09.09.1994
Framkvæmdaáætlun skíðastaða 1987-1990
Skýrsla um þróun á skíðaaðstöðu og skíðaiðkun á Akureyri. Alfred
Andersen, nóvember 1987
Gögn v. endurskoðun á íþróttalögum 1992-1994
Fundargerð frá fundi með fræðslunefnd sérsambanda ÍSÍ
04.06.1991
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1971 - 1996

Ýmis gögn varðandi VMÍ 1971-1996 , m.a.:
Vetrarbærinn Akureyri – handrit að stuttum kynningarþætti fyrir
Eyfirska sjónvarpsfélagið 1992
Ýmis gögn varðandi Íþróttamiðstöð Íslands (ÍMÍ) á Laugarvatni
1990-1991
Kynningarblaðið Áfangastaður : Akureyri „lætur drauminn rætast“
199?
Ýmsar fjárhags- og framkvæmdaáætlanir 1987-1996
Gögn v. raflýsta skíðabraut í Hlíðarfjalli, m.a. möguleg áhrif á
vatnsból ( Hesjuvallalindir)
Teikningar af skautahöll og skautasvæði SA - september 1991
Gögn vegna 25 ára afmælis stólalyftu í Hlíðarfjalli 02.12.1992
Bláfjallaskýrsla. Alfred Andersen, ágúst 1987
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1978 - 1999

Ýmis gögn úr pappagám merktum „Skíðastaðir Hlíðarfjalli“ , m.a.:
Gögn varðandi öryggisreglur 1999
Afrit af vottorði : Homologation certificate frá alþjóða
skíðasambandinu 1999
Tilboð í gerð skíðahótels 1998 frá Huvilakartano í Finnlandi
Drög að greinargerð um framtíðarstarfsemi í Hlíðarfjalli.
Arkitektastofan við Ráðhústorg og HJ teiknistofa, 1985?
Bæklingur um stromplyftuna og Hjallabraut. 1986
Ýmis gögn varðandi Gönguhús SRA, m.a. greinargerð og
teikningar
Ýmsar greinargerðir 1978-1996
Erindi um vetraríþróttir á Íslandi flutt 29.01.1994 í Lillehammer.
Þorsteinn Einarsson

Heldur áfram í A-128/6
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1993 - 1996

Ýmis gögn úr pappagám merktum „Skíðastaðir Hlíðarfjalli“ , m.a.:
Gögn varðandi verndarsvæði vatnsbóla í Hlíðarfjalli –
Hesjuvallalindir, m.a. kort af svæðinu. 1994 -1996
Tafla með hita og rakamælingum fyrir stöð 422 1995-1996
Gögn frá Vörusýningu í Innsbruck 10.-17. okt 1996
Teikningar af brautum í hlíðarfjalli? 1996
Svart-hvít ljósmynd af einhverskonar sýningu á skíðamunum
(ómerkt og ódagsett)
Svipmyndir frá skíðatrimminu 1996 (x3)
Greinargerð 1993
Ýmis gögn um skíðasvæði á Íslandi

Áframhald þess sem er í A
-128/5
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1992 - 1999

Ýmis gögn úr pappagám merktum „Gervisnjór – Bæklingar og
upplýsingar um gervisnjó“,
m.a.:Bæklingar og upplýsingar um gervisnjó og snjógerðarvélar

A-128/7 og A-128/8 voru
saman í möppu
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1992 - 1999

Ýmis gögn úr pappagám merktum „Gervisnjór – Bæklingar og
upplýsingar um gervisnjó“,
m.a.: Gögn um tilraunir með snjóbyssu 1996-1999
Gögn varðandi áhrif snjógerðar á vatnslindir/vatnsból í Hlíðarfjalli
– Hesjuvallalindir. 1994 -1996

A-128/7 og A-128/8 voru
saman í möppu
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-

Ýmis gögn úr pappagám merktum „Svifbraut í Hlíðarfjalli“, m.a.:
Greinargerðir um veðurfar og snjóflóð
Viðskiptaáætlun
Deiliskipulag
Umsagnir
Ritgerð
Kort
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1996 - 1999

Ýmis gögn úr pappagám merktum „Skautafélag Akureyrar“, m.a.:
Ýmis gögn v. byggingu Skautahúss við Naustaveg 1996-1999
Greinargerð Skautafélags Akureyrar um uppbyggingu á
skautasvæði. 1996
Ýmis bréf, bæklingar, greinargerðir, rekstraráætlanir, ofl
Teikningar og glærur

A-128/10 og A-128/11 voru
saman í möppu.
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1987 - 1993

Ýmis gögn úr pappagám merktum „Skautafélag Akureyrar“, m.a.:
Ýmis gögn v. starfsemi og rekstur Skautafélags Akureyrar (bréf,
fundargerðir, greinargerðir ofl.)

A-128/10 og A-128/11 voru
saman í möppu.
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1996 - 1997

Ýmis gögn varðandi nám í skíðaíþróttum bæði á Íslandi og erlendis
1996-1999, m.a.
-Greinargerð um skíðaval við Verkmenntaskólann á Akureyri
19.10.1998 (auk vinnugagna)
-1.-11. fundargerð Skíðabrautarnefndar 1997-1998
-gögn um námskeiðahald VMÍ 1997
Greinargerð til VMÍ um vetraríþróttir í Kjarnaskógi. Hallgrímur
Indriðason, 03.03.1997
Afrit af samkomulagi Akureyrarbæjar og Menntamálaráðuneitisins
vegna reksturs og uppbyggingar VMÍ 23.02.1997

A-128/12 og A-128/13 voru
saman í möppu.
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1996 - 1998

Efni

Athugasemdir

Kennsluhefti í skíðagöngu. Edda Hermannsdóttir. Í.K.Í.
Laugarvatni, 1980
Ýmsir bæklingar frá erlendum íþróttaskólum

A-128/12 og A-128/13 voru
saman í möppu.
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-

Ýmsir bæklingar og önnur gögn frá íþróttaskólanum Oppdal

A -128

-

Ýmsir bæklingar og önnur gögn frá íþróttaskólanum í Lillehammer

/ 15

3

